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Ministérios
Ministério da Justiça

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N9 338, DE 15 DE SETEMBRO DE 1993

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o disposto no Art. 2 0 , do Decreto n . 761, de 19 de
fevereiro de 1993, resolve:

Art. 10 Aprovar o anexo Regimento Interno da Consultoria
Jurídica.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

Art. 35 Revoga-se a Portaria n . 65, de 14 de fevereiro de
1992.

88URIC/0 CORRA

REG/MENTO INTERNO

DA

CONSULTORIA JURÍDICA

CAPITULO I

FINALIDADE

Art. 10 A Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, órgão
de execução da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 2 . , inciso
II, alínea . b . , da Lei Complementar n . 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e do art. 6 5 do Decreto 761, de 19 de fevereiro de 1993,
administrativamente subordinada ao Ministro de Estado, tem por
finalidade:

/ - assessorar juridicamente o Ministro de Estado da
Justiça;

I/ - exercer a coordenação jurídica no Ministério da Justiça
e nos órgãos autõnomos e entidades a ele vinculadas;

III - fixar a interpretação da Constituição, das Leis, dos
tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida, nas
áreas de atuação e coordenação do Ministério da Justiça, quando não
houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;

IV - elaborar estudos 	 e preparar informações,	 por
solicitação do Ministro de Estado da Justiça;

V - assistir o Ministro de Estado da Justiça no controle
interno da legalidade administrativa dos atos, por eles praticados ou
já efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua
coordenação jurídica;

VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do
Ministério da Justiça:

a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa de licitação.

VII - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do Ministério, quanto ao seu exato cumprimento;

VIII - coligir os elementos de fato e de direito e preparar as
informações que devam ser prestadas por autoridade do Ministério em
ações judiciais e informações solicitadas pela Advocacia-Geral da
União.

CAPITULO II

ORGANIZAÇÃO

Art, 20 A Consultoria Jurídica tem a seguinte estrutura:

1. Coordenação de Estudos e Pareceres
1.1 Divisão de Assuntos Disciplinares

2. Coordenação de Atos, Contratos e Ajustes
2.1 Divisão de Análise

3. Coordenação de Estudos Normativos
3.1 Divisão de Análise de Normas

4. Coordenação de Contencioso Judicial
4.1 Divisão de Informações Judiciais

5. Divisão de Controle Processual
5.1 Setor de Protocolo e Registro

6. Divisão de Procedimentos Administrativos
6.1 Serviço de Apoio Administrativo

6.1.1 Seção de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro
6.1.2 Setor de Consulta e Pesquisa
6.1.3 Núcleo de Controle de Acompanhamento Funcional
6.1.4 Núcleo de Patrimônio

Art. 35 A Consultoria Jurídica é dirigida por Consultor
Jurídico, as Coordenações por Coordenadores, e as Divisões, Serviços,
Seção, Setores e Núcleos por Chefes, cujas funções são providas na
forma da legislação pertinente.

Art. 4 . Os ocupantes das funções previstas co artigo anterior
serão substituídos em suas faltas ou impedimentos, por servidores por
eles indicados e previamente designados na forma da legislação
pertinente, cabendo ao Consultor Jurídico aprovar as respectivas
indicações.

CAPITULO /II

COMPETENCIA DAS UNIDADES ORGANIZAC/ONAIS

Art, 5 5 A Coordenação de Estudos e Pareceres compete
pronunciar-se sobre as questões relativas às matérias suscitadas pelos
órgãos e entidades, no que concerne à jurisdicidade dos atos
administrativos praticados no âmbito do Ministério da Justiça.

Art. 60 A Divisão de Assuntos Disciplinares compete o exame
de processos, recursos e pedidos de revisão submetidos à apreciação da
Consultoria Jurídica.

Art. 7 . A Coordenação de Atos, Contratos e Ajustes compete o
exame da legalidade de atos, contratos e 000005ios.17

Art. 8 . A Divisão de Análise compete o exame de minutas de
editais, contratos, acordos, convênios e demais atos da mesma natureza,
que devam ser assinados por autoridades do Ministério da Justiça.

Art. 9 . A Coordenação de Estudos Normativos cohlpete
pronunciar-se sobre minutas de projetos de lei, decretos e demais atos
administrativos normativos, assim como sobre outras matérias submetidas
fi sua apreciação pelo Consultor Jurídico.

Art. 10. A Divisão de Análise de normas compete o exame
jurídico-formal dos atos submetidos à sua apreciação.

Art. 11. A Coordenação de Contencioso Judicial compete
preparar as informações solicitadas pela Advocacia-Geral da União e
pelas autoridades competentes, relativas a processos judiciais de
interesse da União, concernentes ao Ministério da Justiça e a órgãos
autónomos e entidades vinculadas.

Art. 12. A Divisão de Informações Judiciais compete a coleta
de dados, elementos e outras informações atinentes aos processos
judiciais de interesse do Ministério da Justiça.

Art. 13. A Divisão de Controle Processual compete manter
atualizado o sistema de arquivo e controle de documentos.

Art. 14. Ao Setor de Protocolo e Registro compete receber,
distribuir, expedir e arquivar processos ou documentos, informando os
interessados sobre o seu andamento.

Art. 15. A Divisão de Procedimentos Administrativos compete
planejar, coordenar, dirigir, controlar e executar as atividades de
apoio à Consultoria Jurídica, concernentes à execução orçamentária,
financeira, acompanhamento e controle administrativo e atividades
auxiliares.

Art. 16. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete auxiliar
as atividades concernentes à Divisão de Procedimentos Administrativos.

Art. 17. A Seção de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro
compete conduzir a execução dos recursos orçamentários e financeiros
alocados à Consultoria Jurídica.

Art. 18. Ao Setor de Consulta e Pesquisa compete fornecer
subsídios aos integrantes da Consultoria Jurídica, cabendo-lhe, ainda,
providenciar a classificação, catalogação e referência da legislação,
jurisprudência e doutrina de interesse do órgão, bem assim manter e
conservar o acervo bibliográfico.

Art. 19. Ao Núcleo de Controle e Acompanhamento Funcional
compete preparar, controlar e encaminhar a freqUéncia dos servidores,
licenças, programações de férias e outros assuntos pertinentes à área.

Art. 20. Ao Núcleo de Património compete controlar a
movimentação dos bens patrimoniais.k

CAPITULO IV

ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 21. Ao Consultor Jurídico	 incumbe supervisionar,
orientar, coordenar e dirigir os trabalhos da Consultoria Jurídica, bem„
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como zelar pelo fiel cumprimento das competências atribuídas 	 à	 1970 ..	 ,filhe de Ananja 00579Pe4r8 de.Almeida.o-de.Belens....Luisa.40.
Espirito_Santo 	  	  residente
no Estado do Paraná 	 (Processo n?-800.0n1Q456/.92à.

Consultoria Jurídica, constantes do art. l e deste Regimento Interno.

Art. 22. Aos Coordenadores incumbes

1

I - supervisionar, coordenar e fazer executar os serviços
afetos às suas unidades;

II - submeter ao Consultor Jurídico pareceres, informações,
notas, cotas e planos de trabalho, bem como relatórios das atividades
desenvolvidas nas respectivas áreas.

Art. 23. Aos chefes de Divisão, de Serviço, de Seção, de
Setor e de Núcleo incumbe distribuir, orientar e executar os trabalhos
das respectivas unidades e outras tarefas que lhes forem atribuídas.

Art. 24. Aos Assistentes Jurídicos e Assessores incumbe as
atribuições conferidas pela legislação pertinente à Advocacia-Geral da
UniÃo.

Art. 25. Aos demais servidores incumbe exercer as atribuições
regularmente cometidas pelos respectivos superiores hierárquicos.

CAPITULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. As consultas somente serão encaminhadas à
Consultoria Jurídica pelo Ministro de Estado da Justiça co pelo
Secretário-Executivo do Ministério da Justiça, exceto as relativas a
processos disciplinares e as minutas de editais, contratos, ajustes e
convénios que o poderio ser pelos Secretários do Ministério da Justiça.

Art. 27. A Consultoria Jurídica dirigir-se-i diretamente
aos órgãos e entidades do Ministério da Justiça, mediante despacho
fixando prazo para cumprimento das diligências ou prestação de
informações, necessárias à instrução de processos submetidos à sua
apreciação.

Parágrafo único. As informações prestadas à Consultoria
Jurídica serão instruídas com o pronunciamento da assessoria jurídica,
porventura existente, e manifestação conclusiva do órgão ou autoridade
consultada.

Art. 28. Dá casos omissos e as dúvidas surgidas na
aplicação do presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Consultor
Jurídico.

PORTARIAS DE 23 DE SETEMBRO DE 1993

O MINISTRO DA JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe confere o art. 8?
do Decreto n? 70.436, de 18 de abril de 1972. resolve:

119 353 - Reconhecer aos portugueses abaixo nomeados a igualdade de direitos e obri•
Rações civis e o goro de direitos políticos, no Brasil, nos termos dos arts. 2?, 3? e 5?
do mencionado Decreto, a fim de que possam gozar dos direitos outorgados na Consti.
tuição, na Convenção que instituiu o Estatuto da igualdade e nas Leis do País:

AM, .. ÇORE,Ri. KERRAIRA.DA.CRUZ_DIRES.00NES_(RNE.V032512....U)-- ...... , natural
OR . MONÁROZNU ol e 	 nascida a .28 de janeiro. de.
1974 	 filha. de CarleS-Firea ACAMeS_e_ de. Ana _Ferreira ..da_Cruz

. residente
no Estado de Manas Gera. 	 (Processo W0354,1212/.93.

attsITRA MARIA ASSIS LOPES. TAVARES. i30t90,79 REMIDA (5UDDELIA f ENE. NE437061-Q), natural
de-Lí~sa/POrtUgal .. 	 , nascida a 26 de novembro de
1959 	 , filha. de Josh Ueopoido Xavier Tavares da lista e de Liliete
Ondina.Assis-Lopes.Tavares da /nata 	 	 , residente
Pe_EatadO_da.Rahis 	  . .	 .	 (Processo nf8265,361/90..-

RENRIQUE AUGUSTO MART/NS./éDUCO (RNE W478348-1) 	 , natural
de, Guarda/Portugal	 _„ . .	 . nascido a 28 de julho .de

„. , filhe de Candido Augusto Mouco a de Ama Candida Martins .
,residente

PO Ee tede de_580.Pau/o. 	 (Processo 5?8509-1233/92

A.098.PERN.R0.0 RAMIRES CARAVELAS (RNE W345747-R) 	 , natural
de_Carrazada de Ansiais/Portugal 	 , nascido	 04 de fevereiro
d g .1.943	 filho de Jose,Lourençe Caravelas e de Adelina. Rosa Remires

.residente
oo Estado  de pk pamia	 (Processo n18505-24199/9/

MANYEL ,MT DPRO DA COSTA (RNE M137571,0	 . -	 . natural
4e pombal/portuga/	 .	 , nascido a 06 de dezembro de
l945.	 filhe de Jose Costa e de Maria de Jesus Ribeiro ..•

.	 residente
na Estado de l5.50 Paulo	 .	 .. (Processo n?8505-/208/92.

RENATO PE,ApPU(9. PAIU.5_RONE8 (RNE M451193-E) 	 natural
de Funchal/portuga	 ,nascido a .07 de março de.
1,046 	 filhe de .J00e-NUnea.e.de Muna, do Espirito.Santo Faria.„Nm.
n ea	 	 ,residente
no Estado de Manas Persas	 (Processo n? .8254,068/92 	 1:
SANDRA CR/ST/NA DO ppjfkm.swrq ALmEipA,.(Rtim, 11098238-8) 	 , natural
de.Pmarenço Ma4ues/MogambiqUe . 	 . ,'Édscida	 -abrad xte

O MINISTRO DA JUSTIÇA, usando da atribuído que lhe confere o art. 111 da Le l ar 8.810.
de 19 desgoste de 1980, com et sedado dada pela Lel n? and, de 09 da dezembro de 1981, resolve:

89 354-Conceder naturalizaceo, na conformidede do art. 12, II. b, d• Constituiu° Federal, a fim cht
que posam gozar dos direitos. outorgados °els Conetituido e Leis do Brasil....

RNME.B JAmmAL - 2 9 07 3 6 -	 natural
da.1.4b.05 	  nascida. .0.3..4e	 0,r11 	 de.
19)8	 Asand_Mahmand e_de”Mabeeny”Maosig	
	  residente
no„.W.ada.da .aaa Eanla 	  (Frocessonc-917.0.72.~..);

ANZASA5-E05(EU'DIR  - 1.1031268-W 	  natural
	  nascidP a .D3.33.e..Aomernbs.o...de.

10.1.0	  filhM.de .Jmnas RamnnAla..e..de-AgMe_RANW.ia 	
	  residente
na .Estada da Pana 	  (Processo nc 93.73.1.10.9.7.B.3§.9......

DOMENICA DE AMORIM - W044807-0 	 nittuml
da 1.t.al.ia 	  nascidA..2.0..sle...fevgrgito.de
1943	 filha- de Anari.a„Ren_e_de.An genis OURA	
	  residente
na..Znkada..da SÃ/a Ranla 	  (Processo nc

JOSEFA SOMAM NEGREIROS - W650024-S 	 natural
da..M.anha 	 n.scid.a a 17..4e..femezeicQ..de
19.4.7	  fillt.a. de Xg6llO,RO5-ROM5n-Y8IdA144-5-4e-4g9PSAPA.3r.a2Offla-A7.
le&Kaadre	  msidente
ne-ERtade-dg Sãg RUIR	  (Processo ns

MARIA_BOA.IAWQRRE "X_MORNP-ROMPRA  - 1082211-31 	 natural
da..&npanha 	  nescid.A a	 9.11.tgar 9 da.
	  filha.de.Joaquim.Latorxe_Menbx4mes_e.4e_ArmoAl..a.Morano_au

nana 	 msidente
ne-EAXPAIG-OR-Ah.RAPIP 	  (Processo nc

MATOSAS WILL - W058927-P 	 natural
.da..X119.t410,V.ie 	 	 .	 . . _ .....	 nascid.0 st 06- de-femeraire_de
1932	 . , filh A, de Johann Will e de.Magdalenet.Mill 	
	  residente
.no.R.Stad0..cle_São-Panlo 	  (Processo n?.111.14.4.3/.88,8514;

m00$0..9t7490(lMAMME.P..090908  - 0210134-0 	 natural
sis,Sírla 	  nascidoa16.4e.março	 de
.1931- ......	 ..ode Ali .Mouhammed.Rohsen-e-deilamame_Suliman 	
	  residente
co EAXA0.9. tio RÁP.AA-JiMAKO	  (Processo n?.9.123/.9.27.8460....).

N9 350-Conceder naturalisacee, na conformidade do art. 12, II, a, da Conatitulcile Federal, • fim da
que nommen soem das direitas outorsadoe pela Constitulçao e Leis do Brami, a:

AUMER.MASMOU_RAHAL  - 5/065146-R 	  natural
dP Unna	 nasciclià a 25..$1e ZiO.Y.e/lOar0
1.5.6.1 	  filho.. de Mahmaud..Aahal..e..de Amne 2nbel 	
	  msideme
cu_Katukt_dce.EananÃ 	  (Pmcesm nc

JORQE,GABRIEfl_SARN 	 66731183nR	  natural
da.Arsmtim	 nascida •	 de
1954 	  filho.de.Gabriel_CarlOS-Sario-e-de-Carmen-Anaatacia-Warbo-
	  resideme
na...Ustada_de_Saa Raula 	  (Processo	 );

MR1.0,9 UTRANCOURT DE SOUSA - VOX5118 -0 	 natural
do Unamá 	  nescid.q a .92" de. ah.d..1, 	 da.
1.559	 	  11/11P-dc Luis Po)ipe Bethancourt e de Pladys  Esther 	 de 
Stellea 	  msideme
no...Entada.de..a -a "Ea la 	  (Pmcesso ns -91.39R2/99::.9509- );

MARI.A_GENMERA_BOWWFROU 	 W442025-	  natural
da A gen ina 	 nascidA a -17...de...s.e.tembro..4e
1.9.71 	  filha. de MROMIX-PPBSÃXRIA ‘e dg P.19a Maria  1,,PPAC Ç.0.1.0eXPA--
	  residente
RO ?abade-dg 1U2 dP aúne j,KR	  (Processo ns

RENE hUTHY - 0040278-0 	 nmuml
da Smiaa	 .	 • tiascid9..b'1.2,de- jaAelr9	 de.


